Prots-ud® 35
Cremă pentru maini, cu colagen
Protectoare si reparatoare
Prots-Ud® 35 cremă ajută la protejarea pielii mâinilor înainte de începerea diverselor activități și la
repararea acesteia în urma agresiunilor sarcinilor uzuale atunci când a avut loc contactul cu apă,
detergenți sau alte substanțe agresive.
Prots-ud® 35 cremă conține colagen hidrolizat, care hrănește și protejează pielea și o bază cu
concentrație ridicată de lipide și glicerină, care ajută la reconstruirea filmului hidrolipidic natural al
pielii și pentru a menține hidratarea. Pielea își mărește rezistența și flexibilitatea ,iar aspectul său se
îmbunătățește, devenind mai moale și catifelată.
Persoanele cu piele uscată, fragilă sau predispuse să sufere afecțiuni ale pielii, mâinilor ca urmare a
activităților, pot obține o protecție adecvată și o îmbunătățire prin utilizarea zilnică.
În activitățile care necesită contactul cu substanțe mai puțin agresive, Prots- Ud® 35 cremă este de
obicei suficient pentru a proteja pielea. În cazul utilizării mănușilor, crema contribuie la prevenirea
macerării și prelungește perioada de toleranță.
Prots-ud® 35 cremă este potrivit pentru a menține pielea hidratată și sănătoasă în mediul exterior în
condiții de intemperii.
Recomandat pentru protecția și îngrijirea pielii care suferă sau prezintă:
- Spălări frecvente

- fricțiuni de materiale și ustensile

- Dezinfectări frecvente

- uscăciune datorată contactului cu pulberi

-Contact cu apă sau detergenți

- uscăciune cauzată de frigul, vânt, soare etc ...

-Utilizarea frecventă de mănuși

- crăpături, rugozitate, deshidratare

MOD DE UTILIZARE
Aplicați crema masând ușor pentru a ajuta penetrarea. Aplicați doze mai mari în zonele cele mai
afectate și vulnerabile. Se aplică înainte de a începe lucrul pentru a proteja mâinile și pentru a le
repara ulterior. Folosiți crema în cantitatea și frecvența necesară. Utilizați zilnic pentru a avea
mâinile bine îngrijite.
PREZENTARE
Prots-ud® 35 tub cu 40 ml cremă
Prots- ud® 35 1000 flacon cu 1 litru cremă. Forma de prezentare în flacon include un dispenser
pentru a facilita utilizarea colectivă sau ca lapte de corp.

PROTS-UD® 40
Cremă barieră - Cu silicon (15%). Antiaderentă și hidrofobă
Prots-ud® 40 este o cremă barieră cu silicon, rezistentă la apă și soluții apoase, antiaderentă și
protectoare împotriva substanțelor pulverulente. În același timp, este emolientă si hidratantă, ajută
la evitarea asperităților, fisurilor și descuamării pielii, hidratând-o și menținând-o sănătoasă.
Prots -ud® 40 este indicată precum o cremă mănușă protectoare la locul de muncă, unde se
manipulează substanțe agresive fără a fi necesare mănuși fizice; substanțe care impregnează pielea,
sau la contactul frecvent cu apa sau acid și cu soluții acide, alcaline sau saline slabe. Este , de
asemenea, un scut izolator care ajută la protejarea de contactul cu substanțe pulverulente și
sensibilizante.
De asemenea, atunci când sunt necesare mănuși, o bază de Prots-ud® 40 aplicată pe mâini, va întări
proecția pielii împotriva stropilor, scurgerilor și contactelor neprevăzute și va îmbunătăți toleranța la
mănuși prin reducerea fricțiunii cu acestea.
Recomandat pentru a proteja pielea de:
- Contactul repetat cu apa

- Cerneluri și coloranți

- Soluții cu ingrediente sensibilizante

- Latex sau cauciuc

- Acid sau soluțiiacide sau bazice slabe. Sare

- Pulberi și materiale iritante

- Diluții ale înălbitorilor, amoniac, detergenți, dezinfectanți

- Murdărie și praf

- Soluții pentru tratamente de păr

- Fibră de sticlă

- Vopsele solubile în apă

- Ciment, var, ipsos, pigmenți de

- Adezivi și cleiuri

culoare

MOD DE UTILIZARE
Înainte de începerea lucrărilor, se aplică un strat de Prots-ud® 40 cremă pe pielea curată și uscată. Se
aplică uniform prin frecarea mâinilor, cu aceeași mișcare ca pentru săpunire. Se insistă și aplică
cantitate mai mare în jurul unghiilor și în pliurile pielii. După absorbție , dacă este necesar, se aplică
un al doilea strat. O singură aplicare a unuia sau a două straturi de Prots-ud®40 este de obicei
suficientă pentru o jumătate de zi de muncă.
O singură aplicare a unuia sau două straturi este de multe ori suficient pentru o jumătate de zi de
lucru. Se repetă aplicarea după spălarea mâinilor cu săpun.
În cazul în care Prots ud 40 cremă este aplicată pentru a proteja de contactul repetat cu soluții de
săpun, se aplică două straturi de cremă și se repetă aplicațiile frecvent.
PREZENTARE
Prots-ud® 40 tub cu cremă 40ml

Prots-ud® 40 1000 flacon de 1 litru de cremă. Forma de prezentare în flacon include un dispenser
pentru a facilita utilizarea colectivă sau ca lapte de corp.
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